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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 
Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

(úplné znenie k 1. júnu 2014) 

 

vydaný v zmysle § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“). 

 
Čl. 1 

Poskytovanie štipendia 
1. Štipendijný poriadok ustanovuje základné princípy poskytovania štipendia študentom 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „študent“ a „UKF“).  

2. UKF poskytuje štipendium 

a) z prostriedkov poskytnutých UKF zo štátneho rozpočtu podľa § 96a zákona  
o vysokých školách, 

b) z vlastných zdrojov UKF prostredníctvom štipendijného fondu podľa § 97 zákona  
o vysokých školách, 

c) z vlastných zdrojov UKF mimo štipendijného fondu v prípade štipendií, 
poskytovaných študentom doktorandského štúdia podľa § 54 ods. 18 zákona 
o vysokých školách. 

3. Študentom UKF môžu byť priznané tieto štipendiá 

a) sociálne štipendium podľa § 96 zákona o vysokých školách a vyhlášky č. 102/2006 
Zb. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl,  

b) motivačné štipendium podľa § 96a a § 97 zákona o vysokých školách,  

c) doktorandské štipendium podľa § 54 ods. 18 zákona o vysokých školách.  

4. Študentovi môže byť priznané štipendium, ak splní podmienky na jeho priznanie 
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UKF.  

5. Štipendium sa vypláca bezhotovostne na bankový účet študenta vedený v Slovenskej 
republike. 

 
Čl. 2 

Sociálne štipendium 
1. Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje 

§ 96 ods. 2 až 7 zákona o vysokých školách a vyhláška č. 102/2006 Z. z. o priznávaní 
sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. 

2. Sociálne štipendium sa priznáva študentom študijných programov prvých dvoch stupňov 
a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý 
pobyt v Slovenskej republike.  

3. Na priznanie sociálneho štipendia má študent právny nárok.  
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4. Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka vyplácaná 
počas jedného akademického roka alebo jeho časti, najneskôr desiaty deň príslušného 
kalendárneho mesiaca.  

 
Čl. 3 

Motivačné štipendium 
1. Motivačné štipendium sa priznáva ako: 

a) prospechové štipendium, 

b) mimoriadne štipendium. 

2. Na priznanie motivačného štipendia študent nemá právny nárok. 

3. Rozdelenie finančných prostriedkov určených na motivačné štipendiá študentov a ďalšie 
podrobnosti súvisiace s vyplácaním motivačných štipendií určí každoročne Akademický 
senát UKF v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu UKF. 

4. Rektor alebo dekan, ktorý štipendium priznal,  vydá rozhodnutie o pridelení motivačného 
štipendia, v ktorom uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie. 

5.  Zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium, sa zverejňuje na úradnej 
výveske alebo osobitnej internetovej stránke univerzity alebo fakulty. Za správnosť 
a úplnosť zverejnených údajov zodpovedá rektor alebo dekan, ktorý štipendium priznal. 

 
Čl. 4 

Prospechové štipendium 
1. Prospechové štipendium sa priznáva ako: 

a) prospechové štipendium na základe § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách  
v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých 
školách na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce, 

b) prospechové štipendium na základe § 96a ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách 
študentom študujúcim v študijných programoch prvého alebo druhého stupňa za 
vynikajúce plnenie študijných povinností.  

2. Prospechové štipendium podľa ods. 1 písm. a) sa priznáva: 

a) študentovi zapísanému na štúdium v prvom stupni a v prvom roku štúdia na základe 
študijných výsledkov v poslednom roku štúdia na strednej škole na základe 
aritmetického priemeru známok za posledný rok štúdia na strednej škole , 

b) študentovi zapísanému na štúdium v druhom a ďalšom roku štúdia na základe 
študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom roku.  

c) štipendium podľa ods. 2 písm. a) a b) sa priznáva spravidla do 15. októbra 
príslušného akademického roka. 

3. Študentovi zapísanému na štúdium v prvom roku štúdia sa prospechové štipendium podľa 
ods. 1 písm. b) priznáva v druhom semestri za vynikajúce plnenie študijných povinností v 
prvom semestri akademického roka a priznáva sa spravidla do 15. marca príslušného 
akademického roka. 

4. Študentovi zapísanému na štúdium v druhom alebo v ďalšom roku štúdia sa prospechové 
štipendium podľa ods. 1 písm. b) priznáva v danom semestri za vynikajúce plnenie 
študijných povinností v predchádzajúcom semestri. Štipendium sa spravidla priznáva do 
15. októbra a do 15. marca príslušného akademického roka.  
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5. Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje podľa: 

a) úspešného absolvovania študijných predmetov, ktoré si študent v sledovanom období 
zapísal na štúdium, 

b) kvality dosiahnutých študijných výsledkov v absolvovaných študijných predmetoch; 
na určenie kvality slúži vážený študijný priemer.  

6. Pod úspešným absolvovaním študijného predmetu sa rozumie udelenie kreditov a jeho 
hodnotenie, ak sa absolvovanie predmetu hodnotí známkou. Mierou plnenia študijných 
povinností študentom podľa odseku 5 písm. a) je počet kreditov získaných študentom 
v príslušnom semestri.  

7. Ako kritérium posudzovania miery plnenia študijných povinností pre účely priznávania 
prospechových štipendií slúži prepočítaný vážený študijný priemer (PVŠP) podľa vzorca 

1 PKPVŠP=VŠP* 1 1-
2 ŠZŠ

  +     
, 

kde VŠP je vážený študijný priemer, PK je počet kreditov získaných študentom za 
príslušný semester a ŠZŠ je štandardná záťaž študenta vyjadrená počtom 30 kreditov za 
semester.  

8. Posudzovanie plnenia študijných povinností sa uskutočňuje po fakultách. Osobitne sa 
môžu zoradiť študenti študujúci v jednotlivých formách štúdia a rokoch štúdia podľa 
miery plnenia študijných povinností v príslušnom semestri. Študenti zapísaní na 
univerzite sa posudzujú ako študenti študujúci na samostatnej fakulte. 

9. Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa môžu vytvárať skupiny študentov aj 
podľa študijných odborov alebo študijných programov, ktoré študujú. V takomto prípade 
sa zoznam študentov podľa ods. 8 člení aj podľa jednotlivých skupín študentov. 

10. Podkladom pre určenie miery plnenia študijných povinností študentom slúžia údaje 
zaznamenané v akademickom informačnom systéme UKF. 

11. Výška prospechových štipendií sa stanovuje v závislosti od celkového objemu 
finančných prostriedkov tak, aby sa: 

a) prospechové štipendium podľa ods. 1 písm. a) priznalo najviac päťdesiatim 
percentám študentov určeného študijného  odboru a  

b) prospechové štipendium  podľa ods. 1 písm. b) priznalo najviac desiatim percentám 
študentov zapísaných na fakulte v danom roku štúdia alebo semestri, ktorí najlepšie 
plnili študijné povinnosti za posudzované obdobie. 

12. Prospechové štipendium nie je možné priznať študentovi,  

a) ktorý mal počas predchádzajúceho akademického roka alebo príslušného 
akademického roka prerušené štúdium,  

b) ktorému bolo v predchádzajúcom alebo príslušnom akademickom roku uložené 
disciplinárne opatrenie,  

c) ktorý absolvoval na UKF v študijnom programe prvého stupňa viac ako 3 roky štúdia  
alebo v študijnom programe druhého stupňa viac ako 2 roky štúdia, 

d) ktorý neštudoval na UKF počas celého akademického roka v predchádzajúcom 
akademickom roku, resp. v celom prvom semestri v prípade študenta študujúceho v 
prvom roku štúdia.  
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13. Prospechové štipendium priznáva rektor alebo dekan fakulty, na ktorej je študent 
zapísaný. 

14. Prospechové štipendium sa vypláca ako jednorazová finančná čiastka.  

 
Čl. 5 

Mimoriadne štipendium 
1. Mimoriadne štipendium sa študentovi priznáva spravidla za: 

a) vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo v športovej činnosti,  

b) úspešnú reprezentáciu fakulty, univerzity alebo Slovenskej republiky vo vedeckých,  
umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach,  

c) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia cenou rektora alebo 
cenou dekana, 

d) mimoriadne kvalitnú záverečnú alebo inú prácu študenta, 

e) výnimočnú angažovanosť v študentských spolkoch a združeniach, v samosprávnych 
orgánoch univerzity a fakulty.  

2. Mimoriadne štipendium priznáva rektor alebo dekan fakulty na ktorej je študent zapísaný.  

3. Návrhy na mimoriadne štipendium sa predkladajú prostredníctvom elektronického 
formulára, ktorý sa nachádza na osobitnej stránke univerzity. Členovia akademickej obce 
predkladajú dvakrát do roka, spravidla do 15. októbra a do 31. marca príslušného 
akademického roka návrhy na mimoriadne štipendium rektorovi alebo dekanovi fakulty, 
na ktorej je študent zapísaný. O priznanie mimoriadneho štipendia môže požiadať rektora 
alebo dekana fakulty aj sám študent na základe dôvodov podľa ods. 1. Návrh alebo 
žiadosť študenta obsahuje: 

a) priezvisko a meno študenta,  

b) študijný program a rok štúdia,  

c) adresu trvalého bydliska,  

d) zdôvodnenie návrhu,  

e) priezvisko a meno navrhovateľa.  

4. Mimoriadne štipendium sa spravidla priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala 
skutočnosť, za ktorú sa štipendium priznáva. 

5. Mimoriadne štipendium podľa ods. 1 písm. c), d) a e) je poskytované len z vlastných 
zdrojov UKF podľa čl. 1 ods. 2 písm. b) a c). 

 
Čl. 6 

Doktorandské štipendium 
1. Doktorandské štipendium sa na UKF poskytuje študentovi študijného programu tretieho 

stupňa, ktorý študuje v dennej forme štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia. 

2. Doktorandské štipendium sa priznáva: 

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého 
platového stupňa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), 
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b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého 
platového stupňa podľa zákona o odmeňovaní. 

3. Doktorandské štipendium sa poskytuje v mesačnej výške najneskôr desiaty deň 
príslušného kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. 

 
Čl. 7 

Prechodné ustanovenia 
V prípade študentov, ktorých štúdium sa v čase posudzovania neriadilo kreditovým štúdiom, 
slúži ako kritérium posudzovania miery plnenia študijných povinností pre účely priznávania 
prospechových štipendií podľa článku 4 ods. 7 aritmetický priemer známok získaných za 
absolvovanie predmetov v stanovenom období. 

 
Čl. 8 

Platnosť 
1. Tento štipendijný poriadok ruší Štipendijný poriadok UKF v Nitre, schválený 

Akademickým senátom UKF dňa 16. septembra 2002 a Smernicu č. 9/2006 o priznávaní 
mimoriadneho štipendia na UKF v Nitre zo dňa 23. októbra 2006. 

2. Tento štipendijný poriadok bol schválený Akademickým senátom UKF v Nitre dňa  
10. marca 2008. 

3. Tento štipendijný poriadok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia AS 
UKF v Nitre. 

4. Doplnok č. 1 k Štipendijnému poriadku UKF v Nitre schválil AS UKF v Nitre dňa  
13. februára 2012. 

5. Doplnok č. 1 k Štipendijnému poriadku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia AS UKF v Nitre. 

6. Doplnok č. 2 k Štipendijnému poriadku UKF v Nitre schválil AS UKF v Nitre dňa  
18. februára 2013. 

7. Doplnok č. 2 k Štipendijnému poriadku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia AS UKF v Nitre. 

8. Doplnok č. 3 k Štipendijnému poriadku UKF v Nitre schválil AS UKF v Nitre dňa  
13. mája 2014. 

9. Doplnok č. 3 k Štipendijnému poriadku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
nadobúda účinnosť dňom 28. mája 2014. 

 
 
 
Mgr. Ľudovít Galbavý, PhD.                                              prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
        predseda AS UKF                                                                    rektor UKF 
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